MILRÖK
OK MILANS KLUBBTIDNING

Foto: Åke Mossberg

Mars 2004

Ordförande har ordet:
Våren är i antågande med ljusare eftermiddagar vilket lockar till
uteaktiviteter efter jobbet. Nu känns det att det kan räcka med vinter, snö
och kyla.
Lys du sköna sol över snöklädda marker och smält bort snö och is, så marken blir grön och mjuk.
Visst har vintern varit bra med många möjligheter till skidturer och andra vinteraktiviteter. Men
just nu är det våren, värmen och skogsturer som hägrar.
Ett nytt verksamhetsår står för dörren med massor av spännande aktiviteter. Vi har en massa
saker som ska göras, vilket innebär att vi tillsammans måste hjälpas åt. Samtidigt som vi med
gemensamma krafter ska se till att våra arrangemang håller hög kvalitet, vilket är en av våra
målsättningar, får vi njuta av andras tävlingar och springa ut i vacker natur med kluriga
kontrollpunkter att leta efter.
Vi ska det här året arrangera poängtävlingarna med lite nyheter. Poängtävlingarna har visat sig
vara mycket populära, så bra att många klubbar lägger sin träningsplanering efter dessa. Vi ska
även arrangera lång-DM och så har vi vår ny-gamla tävling OK Milans tre-dagars som behöver oss
alla för ett lyckat arrangemang.
Vi har även tagit beslut om en ny kolmila vilket kommer att behöva en del arbetskraft, men som ger
ett bra tillskott i kassan.
Vi startar snart OL-skolan och hoppas att det ska komma många nyfikna ungdomar som vill lära
sig orientera.
Vi har även tagit beslut om att engagera oss i handslaget. Handslaget är ett samarrangemang
mellan staten, kommunerna och idrottsklubbarna. Staten står för pengarna, idrottsklubbarna för
att få ungdomar att fysiskt aktivera sig.
Vi har även haft en banläggarkurs igång, så nu blir vi fler som kan hjälpas åt med mindre
arrangemang samt träningsupplägg.
BJ´s nattcup ett samarrangemang mellan klubbar är avslutad, en mycket bra natträning inför
kommande nattävlingar. Lite synd att vi inte är fler som tar chansen att springa dessa trevliga
träningstävlingar.
Klubbstugan kan kräva en kommentar, vi jobbar på med några alternativ som ska redovisas på
medlemsmötet i vår. Hoppas att vi ställer upp och kommer och säger hur vi ska satsa framåt. Vad
vi än kommer överens om, så kommer det att behövas att vi jobbar för en förening som ska stå stark
i framtiden.
Nu ger vi järnet och springer ut och letar reda på den kondition som så väl behövs för kommande
strapatser i skogen.
Väl mött i skogen

Morgan
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Detta är nr 5 2003 av Milrök på nätet.

202
Så här många använder denna möjlighet
idag.
Vi är glada för detta och hoppas naturligtvis att fler följer efter när de får möjlighet.
Tänk också på att ni får möjlighet att läsa
och skriva ut Milrök i färg!!!!!!
Det går rykten att några medlemmar inte
fått någon Milrök under året. Hör av er
så hjälper vi till att ordna detta!!
Kom ihåg att meddela ny mailadress om
ni byter.

PerB

Inbetalningskort för medlemsavgift och tävlingsavgift delas ut
tillsammans med detta nummer.
De som får Milrök digitalt får medlemskortet i brevlådan.
Periodvis råder brist på likvida medel i OK Milans kassa, varför
vi är tacksamma om avgifterna betalas in så snabbt som möjligt.
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Minnesord.
När jag slutade sjätte klass fick jag en kram av min fröken. Under tiden vi
kramades viskade hon i mitt öra.
- Lova mig en sak! Vad du än gör så sluta aldrig skriva.
Hon visste redan då att jag inte skulle bli någon talare, och hennes uppmuntran
gjorde att löftet blev lätt att hålla.
Nedanstående rader vill jag tillägna en annan person som under de senaste åren
uppmuntrat, stöttat och hjälpt till med mitt arbete med OK Milans ungdomar.
Allan Lindskog som de sista 4 åren varit min högra hand finns inte längre bland
oss. Allan som följde ungdomarnas utveckling med stort intresse har också till stor
del sett till att de har utvecklats.
Åtskilliga kontroller sattes ut, och togs in av Allan, alltid med ett brett leende
eftersom han såg det som en chans att få ett extra träningspass den veckan.
Allan och mina åsikter om saker och ting var ofta ömsesidiga, vilket gjorde det
naturligt att jag använde honom som bollplank då man behövde vädra sina tankar.
Det kunde handla om det mesta, men oftast handlade det om orientering.
Och var gång vi sa hej då till varann knöt Allan sina knytnävar, höjde dem till
axelhöjd och sa.
- Nu kör vi hårt grabben!
Trots sin sjukdom gav Allan aldrig upp. Han var en livsnjutare och vägrade släppa
tanken om att ännu en gång få bjuda upp till dans, och att få sätta ut kontroller till
våren såg han som en självklarhet.
Att människor går bort är ju en naturlig del av våra liv, men att behöva ta avsked
av någon anser jag inte vara mänskligt, så istället för att säga det vid din bår väljer
jag att skriva det istället.
-Vila i frid Allan, och tack för att jag fick vara din grabb.

Roberth.

VÄLKOMNA TILL
MEDLEMSMÖTE I OK MILAN
ONSDAG 28/4 KL 18.00
I KLUBBSTUGAN

Dagordning:
• Enkel måltid (anmäl gärna deltagande till Eva Korkeakoski)
• Utdelning av vandringspriser
• Utdelning av 50-årsbemärkelser
• Beslut om klubbstugan
Styrelsen

ORIENTERINGSKLÄDER
Nu är det dags att du ser över dina orienteringskläder inför vårsäsongen.
Vissa storlekar finns inte längre i lager utan kan behöva beställas, var därför ute i god tid.
Enligt Soft´s tävlingsregler ska man ha heltäckande klädsel under tävling.
Arrangörerna kommer framöver att ha kontroll på att reglerna följs,
alltså ytterligare en anledning att se över sina kläder.
Torsdagen den 25 mars 2004 finns jag i klubbstugan 18.00 – ca 20.00.
Då kommer det även att vara

JÄTTEREA PÅ UTGÅENDE ARTIKLAR
T-shirt 20:-

Tights 50:-

Pannband 10:-

Mössor 10:-

Väkommen!
Med vänlig hälsning

Barbro
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En hälsning från Manchester.
Jag hade inte så lång tid på mig att skriva till Milrök men jag slängde ihop nåt, ni får ändra lite om ni
vill:
Här kommer en liten hälsning från MDOC och skogarna i England.
I slutet av Januari lämnade jag vinterkläderna hemma i Sverige för att åka till Manchester och
fortsätta min träning på barmark. Innan jag kom hit tog jag kontakt med Manchesters
orienteringsklubb MDOC och meddelade att jag gärna ville träna med dem under våren. Så varje
onsdag sedan jag kom hit har jag varit med på deras träning. Träningarna är dock lite annorlunda än
det jag är van vid hemmifrån. De turas nämligen om att vara värd för träningen och bjuder hem alla
som vill vara med och springa till deras hem. Efter löpturen får man byta om skitiga i
vardagsrummet på heltäckningsmatta vilket alla hus har här. Sen bjuds det på kvällsmat och man
sitter och pratar och har jättetrevligt. Efter min första träning med klubben ville de ha med mig i sin
klubb för de hade inte så många bra seniorer så numera tävlar jag för MDOC. Två tävlingar har jag
faktiskt hunnit med här. Klubben har en minibuss som åker till tävlingar varje vecka och kommer
och plockar upp mig när jag ska med .
Min första tävling sprang jag i Lake district. Hela banan gick uppe på ett berg nästan helt utan skog
så vi hade utsikt över havet. Förutom kylan och blåsten var det superkul att springa med karta igen,
bäst i klubben var jag också på långa banan. Andra tävlingen gick i Sherwoodskogen, där var det
som att springa på Bornholm för alla er som vet hur det ser ut där, spikraka stigar och
oegenomtränglig terräng. Det var inga klassindelningar på tävlingarna, det kallas colour coded här
och är ungefär som öppna banor i Sverige. Skillnaden är att man måste rita i sin bana själv EFTER
man har startat.
Imorgon bär det av till havet igen där jag ska vara med i en lagtävling. Det är sanddyner som gäller
där så vi får väl se om det fortfarande är lika glada över sin nya medlem efteråt.
Jag får fortsätta hålla mig i form och löpa i skogarna runt Manchester och på gatorna i city center
(ett bra sätt för att komma ut och få se lite av staden) så ses en del av oss på 10-mila i slutet av
april..... Ha en bra vår!!!

Kristin

Påminnelse om städveckor
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24

Lars Hedström
Per-Inge Israelsson
Robert Andersson
Morgan Johansson
Stefan Öberg
Anders Eriksson
Rolf Persson
Johan Johansson
Björn Fransson
Anders Larsson

50057
70008
073-3478812
14160
12416
10357
12430
14112
27274
10430
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TÄVLINGSPROGRAM 2004
DATUM

ARRANGÖR

TÄVLINGSTYP

DATUM

ARRANGÖR

TÄVLINGSTYP

2/4

Vingåkers OK

Svartnatta, Nattbudkavle

31/7-1/8

Linköpings OK

43-kavlen

3/4

OK Tor

Ungdomstävling

7/8

Kils OK

Kortdistans

4/4

Krokeks OK

Kolmårdskavlen

8/8

Motala AIF

Klassisk

8/4

IK Gandvik

Häxjakten

21/8

OK Letstigen

Korpen

9/4

Ärla IF

Ärlaträffen, klassisk

28/8

Almby IK

5-manna

10/4

Surahammars SOK

Kortdistans

29/8

OK Tylöskog

Klassiska DM

11/4

Kjula IF

Kortdistans

4/9

OK Tisaren

Kort-DM

11/4

Hallstahammars OK

Klassisk

5/9

OK Tisaren

Budkavle-DM
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12/4

Finspångs AIK

Klassisk

11/9

KFUM Örebro OK

Ungdomsluffen

14/4

Hagaby GoIF

Natt-DM

12/9

Tjällmo-Godegårds OK

Klassisk

16-17/4

OK Hällen

Stigtomtakavlen

11-12/9

KFUM Örebro OK

Ungdoms-SM, klassisk + budkavle

17/4

Kristinehamns OK

Kortdistans

21/9

KFUM Örebro OK

Nattugglan

18/4

Arboga OK

Klassisk

2/10

OK Österåker

Österåkerskavlen

24-25/4

Tiomilaföreningen

10-mila

2/10

Hällefors OK

Klassisk

1/5

OK Djerf

Boforsloppet, Klassisk

3/10

Hällefors OK

Kortdistans

2/5

Degerfors OK

Letälvsträffen, Klassisk

9/10

25-manna

25-mannakavlen

8/5

OK Tisaren

Tisarträffen, Klassisk

16-17/10 Karlsbyhedens/OK Kåre

9/5

OK Tisaren

Tisarträffen, Kort

30-31/10 OK Njudung/OK Bävern

Smålandskavlen

12/5

OK Milan

Lång-DM

7/11

Novembersprinten

15/5

Hagaby GoIF

Kort, Närkedubbeln

16/5

Garphyttans IF

Klassisk, Närkedubbeln

25/5

KFUM Örebro OK

Sprint-DM

Annonsering om tävlingar kommer i första hand att göras på hemsidan.

29 - 31/5

Kongsberg

Klubbresa till Kongsberg

Om vi har tur även klubbnotis i Nerikes Allehanda.

19-20/6

Jukola/Venla

Budkavle

Kolla annars tävlingsprogrammet och anmäl 2 veckor före tävlingsdag till

27/6

OK Milan

KM

Britt-Marie Eklöf tel. 13191.

2-4/7

OK Milan

Milans 3-dagars

Det går även bra att anmäla sig själv via Klubben Online. Se info i Milrök.
Efteranmälan sköter löparen själv.

9-11/7

Eskilstunafors OL

Eskilstuna weekend

19-23/7

O-Ringen Göteborg

O-Ringen, 5-dagars

30-31/7

IF Hagen, Skövde

Ungdomens 10-mila

Mjölby OK

Daladubbeln, ungdom

Anmälan till kavlar sköter helst respektive UK själva. Detta är pga. av de nästan alltid
sena anmälningarna som bara tar upp onödig tid för anmälarna. Telefon samtal mm.

ANMÄLAN TILL TÄVLINGAR VIA KLUBBEN ONLINE
•

Gå in på OK Milans hemsida, http://www.okmilan.org, och klicka på länken
”Anmälan”. Då startar ett nytt fönster upp med tävlingskalendern via Klubben Online.

•

Leta reda på din tävling i listan och klicka på länken. Då kommer ett nytt fönster upp
med info om tävlingen.

•

Klicka då på knappen ”Till anmälan”. Då kommer du till lösenordssidan.

•

Välj ”Medlem” ur listan och ange lösenordet anm_okm. Klicka sedan på ”Logga in”
knappen. Du kommer nu till själva anmälningssidan med alla löparen från OK Milan i
en lista.

•

På denna sida så letar du sedan upp ditt namn i listan, markerar namnet och klickar på
”Anmäl mig” knappen. Du kommer nu till en sida där du får välja klass, mm.

•

Välj klass mm. på sidan och klicka sedan på knappen ”Spara anmälan”. Du kommer nu
till en sida som bekräftar din anmälan. Klicka här på ”tillbaka” länken och du kommer
tillbaka till listan med alla namn. Din anmälan är nu klar.

Du kan kontrollera din anmälan genom att klicka på knappen ”Se föreningens anmälningar”.
Detta kan vara lite krångligt i början men när man kan det så är det lätt ☺. Det går självklart
jättebra att anmäla sig via telefon till Britt-Marie.
Observera att Klubben Online är väldigt ostabilt och brukar sällan fungera när man vill anmäla
sig. Så se till att inte vara ute i sista stund med din anmälan utan gardera dig själv och testa
några dagar innan sista anmälningsdatum.
Är det några frågor så kontakta Britt-Marie, tel. 13191.
Ha det fint så ses vi snart i skogen ☺.
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OK Milans poängtävlingar 2004
Priser

Regler

12 tävlingar genomförs på tisdags- eller onsdagskvällar under året och de som
deltager i 8 tävlingar är med i utlottningen av 5 st presentkort på 1000:-.
Samma förening kan bara vinna 3 pris.
De som sprungit 8 tävlingar tidigare år och springer 8 tävlingar i år erhåller 1 lott per år.
De som vann i fjol startar om från noll. Om man inte springer i år tappar man tidigare
års lotter.

Nytt 2004
Regler

Segraren poängmässigt på respektive bana får ett presentkort på 200:-.
De 5 bästa resultaten räknas. Vid lika avgör 6:e, 7:e osv.

Karta
Specialkarta

Karta i skala 1:10 000 med påtryckta banor och angivelse med symboler.
Angivelse i klartext finns lösa till respektive bana.
På tävling 3 kommer att finnas 15 kartor för kurvbildsläsning på bana 1 och 2.
Tävling 4 kommer att finnas 15 kartor på bana 1.
Kartorna innehåller endast brun och blåbild.

Starttid

Från 16.30 - 18.30.

Banlängder:

Bana 1
Bana 2
Bana 3
Bana 4

Startavgift

Utomst. vuxen (ej OK Milan)
Utomst. Ungd. tom 16 år (ej OK Milan)
OK Milan/Dyno Nobel vuxen
OK Milan/Dyno Nobel ungdom

Sportident

SportIdent-tidtagning med sträcktidsremsa samt resultat i dator.
Förlust av bricka kostar 250:-.
SI-bricka 5:- för utomstående, övriga gratis.
OBS! Glöm ej att stämpla ut i datorn efter målstämpling! OBS!

ca 6,2-6,8 km
ca 4,5-5,0 km
ca 3,0-3,5 km
ca 2,5 km

Blå
Blå/röd
Blå/röd
Gul/orange
30:20:20:Gratis

Nr
Tid
1 2004-04-13 ti

Plats
Fogdhyttan

Karta
Nyritad 1999. Stig o
hyggesrev. 2004

Tävlingsområde
Tävl.omr 1

2 2004-04-20 ti

Stadsskogen

Nyritad 1997. Stig o
hyggesrev. 2004

Tävl.omr 2

3 2004-04-27 ti

Lilla Ramsjön

Nyritad 2001. Stig o
hyggesrev. 2004.

Tävl.omr 3

4 2004-05-04 ti

Dalkarlsberg

Nyritad 1999. Stig o
Hyggesrev. 2004

Tävl.omr 4

5 2004-05-12 on

Pershyttan

Nyritad 2001. Stig o
Hyggesrev. 2004

Tävl.omr 5

6 2004-07-06 ti

Stensjön

Rev. 2003

Tävl.omr 6

7 2004-08-03 ti

Marka

Nyritad 2004.

Tävl.omr 7

8 2004-08-10 ti

Stakadammen

Nyritad 2004

Tävl.omr 8

9 2004-08-17 ti

Ramshyttan

Nyritad 2004

Tävl.omr 9

10 2004-08-24 ti

Kyrkberget

Rev. 2003

Tävl.omr 10

11 2004-08-31 ti

Badet Ramsjön

Nyritad 2003/2004

Tävl.omr 11

12 2004-09-07 ti

Dammsjön

Nyritad 2004

Tävl.omr 12

Välkomna!
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Snart är det dags för Poängtävlingarna!!!!
Säsongen närmar sig med stormsteg.
Vi står väl rustade inför starten den 13/4 med ungdomarna Jesper, Oskar, Tom, Kim och Jannick som
banläggare i Fogdhyttan. Vi får väl hoppas att de inte behöver spett för att få ned kontrollstolparna
genom tjälen.
Roger har redan fått banorna och håller som bäst på att försöka komma på hur han gjorde sist. Men
som ni ser på annan plats i Milrök så har han många järn i elden och vi får väl hoppas att han
prioriterar det sundaste.
Vi har fått ytterligare 3 enheter så det finns nu 28 st. 2 behöver vara reserv, men det går alltså att sätta
ut 26 kontroller om man vill. I övrigt blir det som vanligt med Töm, Check, Start och 2 Mål-enheter.
Glöm inte att lämna era banor till Roger 3 veckor före tävling så han har lite tid på sig. Jag vet att han
har några semesterveckor inplanerade under våren så det kan bli problem om ni kommer sent.
Per Eklöf har gjort i ordning hemsidan så det är bara att mata in resultaten och få fram statistiken
under tävlingarnas gång. Vissa saker måste dock ske manuellt.
Stefan har till i år ordnat ett program så vi kan leverera resultat till tidningarna i löpande text vilket
har mottagits mycket positivt. Till och med Resultatbörsen i Allehanda tyckte det var alla tiders och
de tog ju med alla som kom i mål på BJ-cup. Han har lovat att bevaka våra Poängtävlingar i år så det
blir spännande att se hur det blir.
Ytterligare en positiv nyhet är att vi kan räkna med Hans-Erik på Poängtävlingarna även i år!
Det finns också en länk till inbjudan i excel-format under ”Nyheter” för dem som vill. I den är alla
ändringar och nyheter märkta med rött för att lättare se dem. Det skall bli intressant att se vilket
intresse specialkartorna kommer att få då kurvbildsläsning är något som de flesta behöver förbättra.
OK Tisaren vill veta resultatet av detta prov, man har varit inne på samma idé men inte provat.
Per B

Foto: Åke Mossberg
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OK Milan 3-dagars
Det har återigen varit omöjligt att hitta en tävlingsledare för årets tävling, varför vi upprepar
föregående års koncept med delad ledning.
Anders Eriksson samordnar fyra arbetsgrupper, vilka arbetar självständigt.
Kjell W ansvarar för serviceblocket, Rolf Pettersson för banläggningsblocket och Agneta H för
administrativa blocket, där Per B och Roger K är spindlar i nätet med hela Sportident-biten. För Cortsblocket har vi i skrivande stund ingen ansvarig.
Kontakta gärna någon av ovanstående om du kan göra en insats före eller under tävlingsdagarna.
Vi söker dessutom hjälp av alla klubbmedlemmar att ordna priser och sponsorer.
Vi kommer inte att ha några etappriser, utan reducerar prisutdelningen till en enda, den sista dagen,
men där vill vi ha ett bra prisbord då tävlingen har elitstatus.
Kontakta Leif Hjulström eller Agneta Hasselkvist om du har något bidrag.

KM
Boka redan nu in KM, som kommer att gå söndagen 27/6 kl 14.00
Mer information kommer längre fram.

Nästa Milrök
Planera redan nu era artiklar eller info. Tidningen skall ges 2004-06-01.

Manus bör vara inne senast 2004-05-25.

KLUBBRESA!!!
En klubbresa är planerad till pingsthelgen, 28-31/5.
Vi åker till Kongsberg och springer Kongsbergs 3-dagars 2004.
Buss eller minibussar, alt.egna bilar, går på em 28/5 och tävlingsdagar är 29,30 och 31.
Enkelt boende, vi har bokat 20 sängplatser i stugor, och ordnar gemensam mathållning
Kostnad: vuxna max 800:-, ungdom max 350:.
Alla som är det minsta intresserade får snarast höra av sig till Agneta, tel 12937, eller mail
s.jacobson@telia.com så vi kan skicka ut mer information när alla detaljer är utredda.
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Ha en skön dag och strunta i några måsten och njut.
/ Roger

Syltburken och Ölet
När livet ibland kräver mer än du kan klara, när 24 timmar inte räcker till, minns då syltburken och
ölet.
En professor i filosofi står framför sin klass, med några saker framför sig på katedern. När
lektionen börjar lyfter han, utan att säga något, fram en stor och tom syltburk, och fyller den med
golfbollar. Han frågar sedan studenterna om burken är full. De nickar jakande.
Så plockar professorn upp en låda med små färgade kulor och häller dem i burken. Han skakar
burken lätt och kulorna finner vägen till hålrummen mellan golfbollarna. Igen frågar han
studenterna om burken är full. De nickar jakande igen.
Professorn tar då upp en påse med sand och häller den i burken. Självklart fyller sanden
hålrummen mellan golfbollar och kulor. Återigen frågar han studenterna om burken är full och
studenterna svarar med ett rungande JA.
Professorn plockar då fram en stor burk öl under katedern och häller hela innehållet i burken,
vilket effektivt fyller upp hålrummen mellan sandkornen. Studenterna börjar nu skratta.
Nu, säger professorn när skrattet lagt sig, ponera att denna burk representerar ditt liv.
Golfbollarna är de viktiga sakerna i livet, din familj, dina barn, din hälsa, dina vänner, dina
favoritsysselsättningar,saker som om allt annat försvann, och om bara de sakerna återstod, så
skulle ditt liv fortsatt vara fullständigt. De små kulorna representerar de andra sakerna som
betyder något, ditt jobb,din bil, ditt hus. Sanden är allt annat, de små sakerna.
Om du först häller sanden i syltburken, fortsatte professorn, blir det ingen plats till golfbollarna
och småkulorna. Det samma gäller i livet. Om du spenderar för mycket tid och energi på de små
sakerna, får du aldrig plats till de saker som är viktigast för dig. Koncentrera dig på dem. Lek med
barnen, ta dig tid till motion, bjud ut din kära på middag, spela 18 hål till. Det blir alltid tid kvar
till att städa huset och kasta soporna. Ta hand om golfbollarna först, det som verkligen betyder
något. Prioritera.
Resten är bara sand.
En av studenterna sträckte upp handen och undrade vad ölet representerade. Professorn log. Jag
är glad att du ställde den frågan. Det visar bara att hur fulländat ditt liv än kan verka, finns det
alltid plats för en stor öl!
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Funktionärer i OK Milan 2004
Kommitté
Styrelse

Funktion
Ordf

Suppl

Namn
Morgan Johansson
Stefan Öberg
Kjell Westerberg
Anders Eriksson
Roberth Andersson
Eva Korkeakoski
Agneta Hasselkvist
Inga Holmström
Henrik Pettersson

För år
2004
2004
2004
2004
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004

Tel
141 60
124 16
137 11
103 57

Kommitté
Träningskomm

073-34 78 812

143 61
129 37
250 51
120 05
Kartkomm

Valberedning

Ungdomskomm

14
Tävlingskomm

Sammank

Sammank

Rolf Persson
2004 124 30
Kenneth Israelsson 2003-2005 155 22
Inga Holmström
2004-2006 250 51
Berit Fransson
Bengt Kammerland
Roberth Andersson
Leif Eriksson
Pia Magnusson
Eva Korkeakoski
Morgan Johansson
Stina Hjulström
Ingmari Lindahl

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Sammank Agneta Hasselkvist
Tävl.anm
Britt-Marie Eklöf
Ansv KM Utses av kommittén
UK-ungd/jun Roberth Andersson
UK-ungd/jun Lars Hedström
UK-sen H/D Klas Larsson
UK-sen H/D Henrik Pettersson
UK-övriga Stefan Öberg
UK-övriga Per Höglund
UK-25mannaGörgen Holmström
Rolf Persson
Agneta Hasselkvist

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

272 74
131 53

Motionskomm

Funktion
Sammank

Namn
För år
Roberth Andersson
2004
Anders Larsson
2004
Elitkontakt Klas Larsson
2004
Lovisa Berg
2004
Emil Johansson
2004
Johan Johansson
2004
Inger Pettersson
2004
Britt-Marie Eklöf
2004

411 50

Funktion Namn
Kjell Carlsson
Vidon Lindkvist

För år
2004
2004

Tel
500 17
121 65

141 60

Medlemskassör

Margareta Karlsson

2004

101 48

131 91

Tävlingskassör

Britt-Marie Eklöf

2004

131 91

124 16
131 91
146 12

Klubbmästare

Styrelse

2004

Klädförsäljning

Barbro Persson

2004

124 30

250 35

Skallgångskedja

Östen Eklöf

2004

131 91

141 12
019-28 00 54

Leif Hjulström
Lars Jacobsson
Sigurd Hallor
Hans-Erik Johansson
Erik Nilsson
Bo Larsson
Lilian Rönning
Lennart Eriksson
Per Blomqvist

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

124 53
124 56
910 83
130 44
108 35
31 19 64
124 56
155 39
250 35

Lotteriföreståndare

Rolf Persson

2004

124 30

Aktivitetsstöd

Sven Jacobson
Berit Fransson

2004
2004

129 37
272 74

Ansvar för
Berslagsleden
och björkförsäljn

Lars Israelsson
Sigurd Hallor
Bo Larsson
Hans-Erik Johansson

2004 124 73
2004 910 83
2004 31 19 64
2004 130 44

Sven Jacobson
Lars Hacksell
Bo Larsson
Jan-Olov Sandell
Hans-Erik Johansson
Pierre Andersson

2004
2004
2004
2004
2004
2004

129 37
148 82
31 19 64
131 26
130 44
152 30

Bingolottoansvarig

Östen Eklöf

2004

131 91

Marknadsparkering

Kjell Westerberg
Kenneth Israelsson
Per Blomqvist

2004

137 11
155 22
250 35

2004
2004
2004
2004
2004
2004

129 37
137 11
131 91
250 35
3111 63
910 83

KlubbstugekommSammank

500 57
utevaktm
uthyrare
Info-komm

Revisorer

Sammank

073-34 78 812

120 05
124 16
703 80
250 51
124 30
129 37

104 30
019-12 71 72

2004
2004
2004
2004
2004

149 47
130 94
143 61
141 60
109 92
270 98

019-12 71 72

Övriga funktioner som ej ingår i kommittéer

Sammank Stefan Öberg
Markkontakt Östen Eklöf
Kartförsäljn Bengt Stark
Rolf Pettersson
Per Blomqvist

073-34 78 812

129 37
131 91

Tel
073-34 78 812

Sammank

Agneta Hasselkvist
Åsa Westerberg
webbmaster Per Eklöf
Per Blomqvist
Gunnar Haglund
Sigurd Hallor

019-28 00 54

OL-Dataföreningen

2004

